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 נדון , סוכם והוחלט :

 :25.11.14אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  .1

 טוקול מישיבה קודמת .וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרו 11ברוב של  

 דיון ואישור – 2015תקציב שנת  .2

 ,2015ראש המועצה יוסי ורדי פתח את הדיון והציג את העקרונות לבניית תקציב   

 2015גזבר המועצה בועז יוסף נתן סקירה מקיפה ומפורטת של תקציב המועצה לשנת  

 שיעמוד

 ח , ופירט את הרכב ההכנסות וההוצאות . מלש" 149,172על סך 

מנהל אירגוני אגף החינוך ערן שגיא ומנהלת אגף חינוך נוער וספורט הציגו את תקציב  

 אגף 

תוך פירוט כל הפעילויות שהאגף מקיים עם נתונים מספריים של השתתפות  2015חינוך  

 ילדי 

 ישובי המועצה  במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 

 . 2015וללא מתנגדים מאשרת המליאה את תקציב שנת  13ברוב של 

 2015אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .3

 2015ראש המועצה יוסי ורדי  הציג את רשימת תקציבי הועדים המקומיים לשנת 

 שאושרו כנדרש בועד המקומי ומבקש לאשרן.



 

 

 

 : להלן רשימת הישובים והתקציב השנתי של הישוב

 .  אלש"ח . 193 -מעגן  .1
 מלש"ח . 1,272 -פוריה נוה עובד .2
 אלש"ח . 155 -מסדה   .3
 אלש"ח . 234 -כנרת קיבוץ  .4
   מלש"ח . 1,846 -שער הגולן  .5
 אלש"ח . 587 -דגניה ב'   .6
 אלש"ח . 447 -בית זרע  .7
 .אלש"ח 130.6 -אשדות מאוחד  .8
 מלש"ח .  2,945 -פוריה עילית  .9

 אלש"ח . 248 -האון  .10
 לש"ח .א 159 -עין גב  .11
 אלש"ח . 608.3 -אשדות איחוד  .12
 אלש"ח . 175 -אלומות   .13
 אלש"ח 572 -אלמגור  .14
 אלש"ח 117 -רביד  .15
 אלש"ח  504.6 -אפיקים  .16
  אלש"ח 211 -דגניה א'  .17
 חסר פרוטוקול . –אלש"ח  173 -גנוסר  .18
 מלש"ח . 1.469 -כנרת מושבה  .19
  אלש"ח . 713 פוריה כפר עבודה .20

מקומיים וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישורי תקציבי ועדים  13ברוב של 

 ע"פ הרשימה . 2015לשנת 

 ועדים מקומיים – 31.12.13אישור דוחות כספיים ליום  .4

 2013ראש המועצה יוסי ורדי הציג את רשימת מגישי הדוחות הכספיים לשנת 

שאושרו בועדים המקומיים. לישובים שעדיין לא הגישו את הדוחות והפרוטוקול הועד 

 מבקש את אישור המליאה ..  1.1.2015המקומי תינתן הארכה עד 

 : להלן רשימת הישובים



 

 

 

 אלומות . .1
 אלמגור . .2
 אפיקים . .3
 אשדות מאוחד . .4
 דגניה א' . .5
 חסר פרוטוקול אישור הדוחות הכספיים . -דגניה ב'  .6
 כנרת מושבה . .7
 חסר פרוטוקול אישור הדוחות הכספיים . -כנרת קיבוץ  .8
 מסדה . .9

 עין גב . .10
 חסר פרוטוקול אישור הדוחות הכספיים . -פוריה נוה עובד  .11
 פוריה עלית . .12
 רביד . .13
 שער הגולן. .14
 האון . .15
 חסר פרוטוקול אישור הדוחות הכספיים –בית זרע  .16

 
 2013וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הדוחות הכספיים לשנת  12ברוב של 

 לת הפרוטוקולים לישובים שלא הגישו.לועדים המקומיים  ואת אישור הארכת קב

 אישור הרכב ועד המנהל של עמותת קרן עמק הירדן .5

ראש המועצה יוסי ורדי הציג לאישור את ההצעה להרכב הועד המנהל עפ"י חוזר 

 מנכ"ל משרד הפנים .

 שני ממלאי תפקידים בכירים ברשות : .א
 ראש המועצה )מתוקף תפקידו( –יוסי ורדי  .1
 גזבר המועצה )מתוקף תפקידו( –בועז יוסף  .2

 חבר מליאת המועצה : .ב
 שער הגולן –יהודה כהן  .1

 שני נציגי ציבור : .ג
 בית זרע –יוסי כרמל  .1
 קבוץ כנרת –מיכל סביון  .2



 

 

 

 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הרכב ועד המנהל . 11ברוב של 

  בישיבת המליאה הבאה יובא לאישור בחירתו של חבר מליאה נוסף כנדרש

 עפ"י ההרכב המתחייב .

 .  2015לשנת ₪  80,000אישור אשראי לועד המקומי פוריה נוה עובד ע"ס  .6

ועד מקומי ראש המועצה יוסי ורדי מציג לאישור המליאה את חידוש האשראי לישוב 

 . 2015לשנת ₪  80,000פוריה נוה עובד על סך 

כנגד האשראי הנ"ל המועצה תשעבד לבנק את הכנסותיה לבנק הפועלים עד לגובה 

 האשראי להבטחת האשראי .

וללא מתנגדים מאשרת המליאה את האשראי לועד מקומי פוריה  13ברוב של 

 .2015נוה עובד לשנת 

 אישור תב"רים

 סי ורדי מציג את רשימת התברים הבאים לאישור:ראש המועצה יו

 הגדלת תב"ר. -שיפוץ מגרשי ספורט ומתקנים בכנרת המושבה  : 2108תב"ר מס 

 ₪.  110,000סכום קודם:

 ₪.  170,000 סכום הגדלה:

 ₪. 280,000סה"כ :

 ₪.  280,000-קרן היטלי השבחה כנרת המושבה  מקורות מימון:

 נגדים מאשרת המליאה את התב"ר .בעד וללא מת 14ברוב של 

  הקטנת תב"ר –שיקום גדר ביטחון בעין גב  :2120תב"ר מס' 

 )משרד הביטחון( .₪  150,000 סכום תקציב מאושר:

 )משרד הביטחון( .₪  68,000סכום תקציב מעודכן: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 14ברוב של 



 

 

 

  הגדלת תב"ר –שיקום גדר ביטחון במסדה  :2122תב"ר מס' 

 )משרד הביטחון( .₪  150,000 סכום תקציב מאושר:

 )משרד הביטחון( .₪  232,000סכום תקציב מעודכן: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 14ברוב של 

  הסדרת עורק ראשי בקיבוץ שער הגולן :2140תב"ר מס' 

 ₪.  1,300,000 סכום:

 ₪. 1,039,648- משרד התחבורה מימון:  מקורות

 ₪. 130,000-השתתפות הקיבוץ  

 ₪. 130,352 -קרן פיתוח מועצה 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 15ברוב של 

 התקנת גלאי עשן בבניין המועצה  :2141תב"ר מס' 

 ₪.  70,000 סכום:

 ₪. 70,000 -קרן פיתוח מועצה מקורות מימון: 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 15ברוב של 

  הצטיידות ומתקנים למרכז הימי  :2142תב"ר מס' 

 ₪.  185,000 סכום:

  ₪. 119,994-קרן המתקנים  –טוטו  מקורות מימון: 

 ₪. 65,006 -קרן פיתוח מועצה 

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 15ברוב של 

 

 החלפת רכב ביטחון לקיבוץ כנרת   :2143תב"ר מס' 

 ₪.  210,000 סכום:



 

 

 

  ₪. 135,000 -משרד הביטחון  מקורות מימון: 

 ₪. 75,000 -מכירת רכב ישן + השתתפות הקיבוץ

 בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את התב"ר . 14ברוב של 

 

 אינפורמציה .7

סלילת  –י חוק עזר לעמק הירדן אישור להמשך גביית היטל סלילה עפ" .א

 רחובות

ראש המועצה יוסי ורדי עידכן ששר הפנים אישר את המשך גביית היטל הסלילה 

 .  30.6.2015במועצה בשיעור המעודכן לפי חוק עזר זה . האישור ניתן עד ליום 

ראש המועצה מסר כי במקביל אנו מקדמים את הכנת העידכונים הנדרשים בחוק 

 העזר.

 2013קבלת פרס ניהול תקין לשנת  .ב

 2013ראש המועצה יוסי ורדי עידכן המועצה תקבל את פרס ניהול תקין לשנת 

וזאת לאחר שעמדנו בכל היעדים והקריטריונים של משרד הפנים , הטקס אמור 

 . 15.2.2015להערך בתאריך 

 פירסום מכרז לחיזוק כח אדם לועדה לתכנון ובניה .ג

סר כי במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה המועצה ראש המועצה יוסי ורדי מ

 קיבלה אישור ומימון ממשרד הפנים לגיוס כח אדם לועדה לתפקידים הבאים :

 מפקח .א

 בודק תוכניות .ב

  מתכנן / אדריכל לועדה .ג

 ראש המועצה נועל את הישיבה .



 

 

 

 

 בברכה

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול  –דודו פרץ 

 


